St. Mary of Czestochowa Parish
Iskierki Parafialne
3010 South 48th Ct.
Cicero, IL 60804
Tel. 708-652-0948
Fax. 708-652-0646
Website: www.stmaryofczestochowa.org
E- Mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Office Hours: Monday through Friday - 9:00 AM to 5:00 PM

Fifth Sunday of Easter
May 2nd, 2010
Masses:
Saturday
8.00 AM (English every 1st Saturday only)
5:00 PM (English)
6:30 PM (Polish)
Sunday
8:30 AM (English)
10:00 AM (Polish)
12:00 PM (Spanish)
4:00 PM (Spanish)
Weekdays
7:00 AM (English)
8:00 AM (English)
First Fridays
7:00 PM (Polish)
Confessions:
Saturday
4:00 – 4:45 PM (Trilingual)
6:00 — 6:30PM (Polish)
Wednesday
7:00 – 8:00 PM (Spanish)
Sunday
9:30 – 10:00 AM (Polish)
First Friday
6:30 – 7:00 PM (Polish)
Devotions:
Every Wednesday
8:30AM Novena to Our Lady of Perpetual Help
8:30 AM - 7:00 PM The entire day of adoration
of the Blessed Sacrament
7:00 PM Prayer Group-Adoration (Spanish)
7:45 PM Novena to Our Lady of Perpetual Help
(Spanish)
First Fridays
8:30-9:30 AM Holy Hour (English)
First Saturdays
8:30-9:00 AM Adoration (English)
Every Saturdays
6:30PM Novena to Our Lady of Perpetual Help
(Polish)
Every Fourth Saturday
6:30 PM Novena, Mass & Prayer Vigil (Polish)

Fr. Radek Jaszczuk CSsR - Pastor, Ext. 28
E-mail: radek@stmaryofczestochowa.org
Fr. Waldemar Wieladek CSsR - Associate Pastor, Ext. 27
E-mail: waldemar@stmaryofczestochowa.org
Fr. Darek Pabis CSsR - Associate Pastor, Ext. 29
E-mail: dariusz@stmaryofczestochowa.org
Fr. Zbigniew Pienkos CSsR - Superior
of Redemptorist Community, Ext. 26
Rosamar Mallari - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Lorena Galvan - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Witold Socha - Music Director, Tel. 708-430-8816
E-mail: musicdir@stmaryofczestochowa.org
Sr. Magdalene Kabat - Bulletin Editor, Ext 31
E-mail: bulletin@stmaryofczestochowa.org
Alice Krzak - Web Communications, Tel. 708-432-7413
E-Mail: alice@stmaryofczestochowa.org
Mary Warchol - CCD
E-mail: ccd@stmaryofczestochowa.org

Social Center
5000 W. 31st St.
Tel. 708-652-7118
E-mail:
scenter@stmaryofczestochowa.org

SICK CALLS - In all cases of serious illness or accidents, a priest should be called at once. Holy
Communion will be brought to the sick upon request.
MARRIAGES - Should be arranged at least 6 months in advance.
NEWCOMERS - All new families / individuals may register by stopping at the rectory or by
calling the parish secretary ext. 20.

Sunday

May 2, Fifth Sunday of Easter
8:30 Shut-ins (St. Mary’s Choir)
†Laura Kraska (Kraska family)
†Virlene Athern (husband, Brian Athern)
†Sue Zolecki (Nick Zolecki)
†Catherine Stack (Justine Hranicka)
9:30 Litania do Matki Bożej
10:00 O szczęśliwy przyjazd dla mamy na ślub
O Boże bł. dla Urszuli i Krzysztofa Maleckich w
20-ą rocz. ślubu
†Halina i Stanley Czykier (Arthur Czykier)
†Maria Latawiec
†Piotr Latawiec
†Filomena i Zygmunt Staniszewscy
†Maria Szczepaniak (5-a rocz. ślubu)
†Józef Pałka
†Klotylda Dębosz
†Aleksandra Jonalik
†Wojciech Furtek
12:00 Presentación de 3 años de Alonso Guel (padres y
padrino)
†Maria y Sandra Ordaz (Maria Castro)
4PM Por los feligreses
May 3, Monday, St. Philip and St. James, apostles
7:00 Parishioners
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
7:00 Polish Mass - Najświętsza Maryja Panna Królowa
Polski
May 4 Tuesday, Easter Weekday
7:00 †Sue Zolecki (Nick Zolecki)
8:00 Birthday blessings for Amanda Bobczyk
May 5, Wednesday, Easter Weekday
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Floyd Nowaczyk (5th anniversary)
8:30 Novena: Our Lady of Perpetual/Adoration
7PM El Circulo de Oración y Novena a Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro
May 6, Thursday, Easter Weekday
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Floyd Nowaczyk (5th anniversary)

Iskierki Parafialne
May 7, Friday, Easter Weekday
7:00 †Chester Zator (Eleanore Turko)
8:00 †Floyd Nowaczyk (5th anniversary)
..8:30 First Friday Adoration
7PM Polish Mass
May 8, Saturday, Easter Weekday
1:00 Wedding: Blanca Gomez & Carlos Guevara
5PM For all Mothers -living and deceased
6:30 Za wszystkie Matki żyjące i zmarłe
May 9, Sixth Sunday of Easter
8:30 For all Mothers- living and deceased
9:30 Litania do Matki Bożej
10:00 Za wszystkie Matki żyjące i zmarłe
12:00 Por todas las Madres vivas y muertas
4:00 Por todas las Madres vivas y muertas
Lector Schedule
Saturday, May 8,
5 PM Sr. Magdalene, Martha Stolarski
Sunday, May 9
8:30 John Kociolko
10:00 Danuta Landt, F. Banachowski
12:00 Marisol Ortiz, Aldo Ibarra
Juan Rodriguez, Juana Salas
4:00 Humberto Tellez, Trinidad Torres
Linda Ramirez, Martha Brito
Eucharistic Ministers
Saturday, May 8
5PM Joanne & Larry Napoletano
Sunday, May 9
8:30 John Kulaga, Georgia Czarnecki
Rafael Ayala
10:00 Rafał Bielobradek
12:00 Marisol Ortiz, Olivia Ortiz, Linda Ramirez
4PM Ma. Clara Nava, Enrique Garcia
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage
between……………..
III.
II.

Blanca Gomez & Carlos Guevara
Lauren Bartkowski, Kristopher Sustch

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection April 25, 2010

The final session of the Religious Education Program will be
held on Saturday, May 8, 2010. Students are to meet in the
school at 8:00 A.M. Dismissal will be at 10:00 A.M.
Holy Communion and Confirmation certificates will be distributed. Students that had perfect attendance throughout the 20092010 school year will receive special certificates. All students
are required to attend this last class.

5:00PM

$977.00

6:30PM

$213.80

8:30AM

$1,395.00

10:00AM

$1,547.00

12:00PM

$1,111.00

4:00PM

$554.00

TOTAL

$5,797.80

The Most Rev. Joseph Perry administered the sacrament of
Confirmation to the following students in the Religious Education Program on Monday, April 26, 2010:
Jocelyn Alejandro
Raquel Carolina Batrez
Angel Miguel Bernabe
Guadalupe Bernabe
Robert Bucio
Crystal Caldera
Alejandro Flores
Selena Hernandez
Rocio Ledezma
Diana Lopez
Jessica Marquez
Armando Martin
Natalie Najera

Estefania Perez
Zulay Perez
Daniela Ramirez
Angela Ramirez
Angela Rangel
Ana Salgado
Maria Salinas
Monica Solorzano
Rebecca Trevino
Yessica Torres
Lourdes Valles
Javier Vargas
Sergio Vargas

Congratulations and may the gifts and fruits of the Holy Spirit
guide you and be with you throughout your lives!
Congratulations Honor Students!
The following graduates of St. Mary of Czestochowa School are
Honor Students at their respective High Schools:
St. Rita :Queen of Peace:

A Honor Roll: Jose Calles
A Honor Roll: Nancy Aguilera
B Honor Roll: Marisol Campos
We are very proud of your accomplishments and we encourage
you to keep up your great work!

We welcome in Baptism:
Agustin Almodovar, Jr.

Eternal rest………………
Eleanore Ida

May God Who called you, take you home!

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is
$193,596.
Donations 4/25/2010:

$115.00

Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$177,339
Donations,
$16,257

PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or
delete names from the list.
Julia Adamczyk
Isabel Barreros
Maria de Jesus Bolanos
Marie Borowczyk
Theresa Brazda
Sam Cmunt
Constance Cwiok
Reynaldo Davalos
Mary Dlugokienski
Dalia Fallad
Martin Furlong
Emilio Garcia
Florence Glosniak
Alfredo Gonzalez
Elva Gonzalez
Genowefa Grzesnikowska
Tom Hageman
Annette Havel
Justine Hranicka
Bernadine Jaramillo

Nilene Kolbuck
Teresa Kulasik
Virgie Lauth
Diana Madurzak
Baby Majkrzak
Emma Medina
Rita Mejka
Bernice Nowicki
Hermilinda Ruiz
Eleanore Sitar
Eleanore Skora
Irene Sterns
Jozefa Sulejewska
Florence Szot
Loretta Wachowicz
Elizabeth Wambold
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz
Stella Yunker

St. Mary’s Parish News
Dear Friends in Christ,
This month, we celebrate two significant events, one ancient,
the other more recent in origin: the Feast of Pentecost and
Mother’s Day. On Mother’s Day, we remember with gratitude
those women who bring new life to the world and who are the
hearts of our homes. On Pentecost, we recall and accept again
the gift of the Holy Spirit into our hearts and to the whole world.
At this time, I ask you to remember in your prayers and in your
charity those who will benefit from Catholic Charities’ Mother’s
Day Appeal: the thousands of families and individuals throughout Cook and Lake counties who are suffering from the economic recession and who are turning to Catholic Charities of the
Archdiocese of Chicago, as to a loving mother, for hope and
assistance. This is the only parish collection during the year for
Catholic Charities.
By working in partnership with numerous parishes and providing
services that they cannot, Catholic Charities is able to assist
more than a million of our neighbors in need each year. People
of all faiths, families, children, seniors, the hungry and homeless, are helped through 159 different programs at 156 locations.
Today, in addition to needing food, clothing, and utility assistance, thousands of families and individuals struggle to stay
housed. Many parents, including low-income mothers who are
heads of households, have lost their jobs and live in fear of losing their homes or apartments. Many grandparents have seen
their retirement income—and with it, their security—diminish
significantly. Simply remaining in the places they call “home”
has become a major concern for low-income families and elders.
Catholic Charities has developed an array of safe and affordable housing programs that honor and respect human dignity
and preserve the sacred bonds of family. More than 1,500 independent elders with limited incomes live in Catholic Charities’ 17
senior residences. The St. Leo Residence for Veterans houses
formerly homeless veterans as they build new lives and careers;
frail seniors in need of supportive housing are cared for in a
pleasant community atmosphere; homeless parents and children live temporarily in Catholic Charities shelters; and a recovery program for women reunites mothers and children. Last
year, the Lake County Family Self-Sufficiency Program assisted
678 low-income single parents and children with maintaining
their housing, while they worked toward jobs, education, and
stability for their families. These are just a few examples of
Catholic Charities’ fidelity to Christ’s Gospel mandate (Matthew
25:34-45) to love and care for our neighbors.
I pray that the gifts of the Holy Spirit and the example of the
Blessed Virgin Mary, Mother of the Church, inspire you and your
families on Mother’s Day and always. May God, who is never
outdone in generosity, bless you for your support for the Catholic Charities of the Archdiocese of Chicago.
Sincerely yours in Christ,
Francis Cardinal George, O.M.I.
Archbishop of Chicago

May 2, 2010
The Second Collection next weekend
(May 7 & 8) will be taken up for the Catholic Charities Mothers’ Day Appeal. Your
generosity toward this worthy cause will be
much appreciated.
Mothers’ Day Mass envelopes can be
found at all entrances of the church. All Masses on Mothers’
Day will be offered for all living and deceased mothers whose
names are listed on the Mass envelopes.
All of our registered parishioners should
have received in the mail the 2010 Parish Raffle Book and the information
sheet explaining the details about the
raffle.
There are 15 weeks before we begin
our Parish Carnival and Summer Fest
that will begin on Thursday August 19th so there is certainly
enough time for everyone to put forth their best effort to sell
their raffle book for the benefit of our parish. Each ticket sells for
just $5.00 and the cost of the entire raffle book is $100.
The first Early Bird Raffle drawing for a $100 cash prize will be
held on Sunday, May 23rd at the 8:30 A.M. Mass. The entire
raffle book must be sold by this date in order to participate in the
Early Bird Raffle. The cover of the raffle book is used for all
Early Bird drawings so you must remember to turn in the cover
together with your raffle tickets.
2010 Annual Catholic Appeal
“...they left everything and followed
Him.” (Luke 5:11)
The monthly pledge billings for the
Archdiocesan Annual Catholic Appeal
pledges have been mailed. It is very
important that these pledges be paid
so that our parish will reach and, hopefully, exceed our goal.
Once the pledge payments have exceeded our goal, all of the
additional funds are returned to our parish for use in our ministries.
Parish Goal:
$19, 092
Amount pledged:
$29,282
Amt. paid to date
$10,147
Balance due
$19,135
Thank you to all who are making an effort to pay their monthly
pledge. If all pledges will be paid in full, our parish will realize a
rebate of $10,190!
Scripture musings………..
A catechist was teaching her young students
about how Lot’s wife turned into a pillar of salt
when she looked back when a youngster piped
in: “My mother looked back while she was driving and she turned into a telephone pole!”

Anuncios Parroquiales
V Domingo de Pascua
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: Ahora
es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. (Si Dios es glorificado en él, también Dios
lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará.) Hijos
míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy
un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros
como yo os he amado, amaos también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois
discípulos míos, será que os amáis unos a otros.
J 13, 31-33a.34-35
Mes de Mayo
dedicado a la Virgen María
La Iglesia dedica a la Virgen María el
mes de Mayo para conocer mejor sus
virtudes y amarla más. Son muchas las
virtudes de la Virgen y podemos aprovechar este mes para crecer en alguna
de ellas.
Se trata de que nos esforcemos por
vivir como hijos suyos. Esto significa:
► Mirar a María como a una madre:
Platicarle todo lo que nos pasa: lo bueno y lo malo.
Saber acudir a ella en todo momento.
► Demostrarle nuestro cariño: Hacer lo que ella espera
de nosotros y recordarla a lo largo del día.
► Confiar plenamente en ella: Todas las gracias que
Jesús nos da, pasan por las manos de María, y es ella
quien intercede ante su Hijo por nuestras dificultades.
► Imitar sus virtudes: Esta es la mejor manera de demostrarle nuestro amor.
► Rezar en familia las oraciones especialmente dedicadas a María especialmente el Santo Rosario.
La ultima clase de catequesis de
CCD en el periodo de 2009-2010
habrá el día 8 de Mayo a las
8:00AM. La presencia de todos
alumnos es obligatoria. Los Alumnos de la Confirmación, de la Primera Comunión y los que han
atendido todos los día de la catequesis van a recibir
sus certificados.

Domingo, 9 de mayo
Día de las Madres.
Demos gracias a nuestras madres de
una manera especial, ofreciendo la
Santa Masa por ellas. Los sobres están
disponibles en las diferentes entradas
de la iglesia. Usted puede incluir el nombre de
su mamá viva o fallecida y poner sobre con la
ofrenda a la canasta de la colecta dominical.

2 de Mayo de 2010
Mayo 2010
Queridos amigos en Cristo:
Este mes, celebramos dos acontecimientos importantes, uno antiguo y otro más reciente en origen:
la Fiesta de Pentecostés y el Día de la Madre. En
el Día de la Madre, recordamos con gratitud a
aquellas mujeres que traen nueva vida al mundo y
que son el corazón de nuestros hogares. El día de
Pentecostés, recordamos y aceptamos de nuevo el
don del Espíritu Santo en nuestros corazones y en
el mundo entero.
Por lo pronto, le pido que recuerde en sus oraciones y en sus muestras de caridad a aquellos que se beneficiarán de la Colecta del Día
de las Madres de Caridades Católicas: las miles de familias e individuos en todo el territorio de los condados de Cook y Lake, que sufren la recesión económica y que se dirigen a Caridades Católicas
de la Arquidiócesis de Chicago, como a una madre amorosa, en
busca de esperanza y de ayuda. Esta es la única colecta parroquial
durante el año para Caridades Católicas.
Al trabajar en sociedad con numerosas parroquias y al prestar servicios que ellas no pueden dar, Caridades Católicas puede ayudar
cada año a más de un millón de nuestros prójimos en necesidad.
Personas de todos los credos, familias, niños, personas mayores,
personas con hambre y sin techo, son ayudadas a través de 159 programas diferentes en 156 localidades.
Hoy en día, además de necesitar alimentos, ropa y asistencia para
pagar los servicios públicos, miles de familias e individuos luchan
por mantener un techo. Muchos padres, incluso madres de bajos
ingresos que son cabeza de familia, han perdido sus empleos y viven en el temor de perder sus casas o apartamentos. Muchos abuelos han visto disminuir sus ingresos de jubilación (y con ellos, su
seguridad) de manera significativa. El simple hecho de permanecer
en los lugares que ellos llaman “hogar” se ha convertido en una
preocupación importante para las familias y ancianos de bajos ingresos.
Caridades Católicas ha desarrollado una gama de programas de
vivienda segura y asequible que honran y respetan la dignidad
humana y preservan los sagrados lazos de la familia. Más de 1,500
ancianos independientes con ingresos limitados viven en 17 residencias para adultos mayores de Caridades Católicas. La Residencia San Leo para Veteranos ofrece durante un tiempo un techo a
veteranos que se encontraban en la indigencia, tiempo que utilizan
para construir nuevas vidas y carreras. Ancianos frágiles que necesitan apoyo de vivienda con soportes para la vida, son atendidos en
un ambiente comunitario agradable, los padres y niños sin hogar
viven temporalmente en albergues de Caridades Católicas, y un
programa de recuperación para mujeres reúne a madres y a sus
hijos. El año pasado, el Programa de Autosuficiencia Familiar del
Condado de Lake asistió a 678 padres solteros de bajos ingresos y a
sus niños a mantener sus viviendas, mientras trabajaban por conseguir empleos, por capacitarse y obtener la estabilidad de sus familias. Estos son sólo algunos ejemplos de la fidelidad de Caridades
Católicas al Evangelio de Cristo (Mateo 25, 34-45) de amar y cuidar a nuestros prójimos.
Oro por que los dones del Espíritu Santo y el ejemplo de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, los inspire a ustedes y a sus
familias ahora, durante el Día de la Madre, y siempre. Que Dios,
que nunca es superado en generosidad, les bendiga por su apoyo a
Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Chicago.
Sinceramente suyo en Cristo,
Cardenal Francis George, O.M.I.
Arzobispo de Chicago

Ogłoszenia Parafialne
V Niedziela Wielkanocna
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział:
«Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim
został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim
uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym,
i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z
wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd Ja idę,
wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi,
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».
J 13, 31-33a. 34-35
Nabożeństwa Majowe!
W niedziele nabożeństwa są celebrowane o godzinie
9:30AM, przed Mszą św. Serdecznie zachęcamy do
licznego udziału w tych pięknych maryjnych nabożeństwach.

Uroczystość Najświętszej
Maryi Panny
Królowej Polski
Od wieków już w dniu 3-go maja
nasze myśli i serca skierowane są na
Jasną Górę, gdzie obchodzona jest
Uroczystość Najśw. Maryi Panny
Królowej Polski. W czasie szwedzkiego potopu w 16-ym wieku ówczesny król, Jan Kazimierz miano Matkę
Bożą Królową Korony Polskiej. Ślubując Jej wierność
całego narodu.
Matka Boża prowadziła i prowadzi nasz naród ku jego
przeznaczeniu poprzez wszystkie epoki chwały i okresy
narodowej niedoli.
3-ci maja to rocznica powstania konstytucji uchwalonej
pod przewodnictwem Króla Stanisława Augusta. Konstytucja 3 maja jest drugą na świcie, a pierwszą w Europie
nowoczesną konstytucją, regulującą organizację władz
państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli.
W tym dniu 1791 r. nasi przodkowie uchwaloną ustawę
zasadniczą przynieśli przed ołtarze dając wyraz przeświadczeniu, że każde dzieło ludzkie winno odnosić się
do Boga. Uczmy się od nich tej wielkiej miłości Boga i
Ojczyzny.

Zapraszamy na Mszę św. w Święto Matki Bożej
Królowej Polski dnia 3 maja o godzinie 7:00 PM
Dzień Matki
Z okazji Dnia Matki wszystkie Msze
święte 9-go maja będą odprawione w intencji matek żyjących i zmarłych. Kopertkę z
ofiarą i wypisanym imieniem matki można
złożyć do koszyka wraz z niedzielą kolektą.

2 maja 2010
Maj 2010 r.
Drodzy Przyjaciele w Chrystusie,
W tym miesiącu obchodzimy uroczyście dwa ważne święta.
Pierwsze - Zesłanie Ducha Świętego - wywodzi sie z czasów
bardzo odległych, drugie zaś - Dzień Matki - z przeszłości
znacznie nam bliższej. W Dniu Matki z wdzięcznością zwracamy nasze myśli ku kobietom, które przynoszą życie na świat i
które są sercem naszych domostw. W Zesłanie Ducha Świętego wspominamy
dar Ducha Świętego i jak co roku wraz z całym światem przyjmujemy Go do
naszych serc.
Proszę, abyście w swoim chrześcijańskim miłosierdziu pamiętali podczas modlitw w tym okresie o tych, dla których z okazji Dnia Matki ogłaszamy Apel Katolickiej Organizacji Charytatywnej - o tysiącach rodzin i osób indywidualnych
zamieszkujących powiaty Cook i Lake, które boleśnie odczuwają skutki recesji
gospodarczej i które zwracają się do Katolickiej Organizacji Charytatywnej Archidiecezji Chicago jak do kochającej matki po pomoc i nadzieję. Apel z okazji
Dnia Matki to jedyna w ciągu całego roku kolekta na rzecz Katolickiej Organizacji Charytatywnej.
Współpracując z wieloma parafiami i zapewniając usługi, których świadczenie
przekraczałoby możliwości samych parafii, Katolicka Organizacja Charytatywna
jest w stanie udzielić co roku pomocy ponad milionowi naszych bliźnich znajdujących się w potrzebie. Ludzie wszystkich wyznań, rodziny, dzieci, osoby starsze, głodni i bezdomni korzystają z pomocy świadczonej im za pośrednictwem
stu pięćdziesięciu dziewięciu różnych programów w stu pięćdziesięciu sześciu
różnych lokalizacjach.
Oprócz tych, którzy potrzebują pożywienia, odzienia oraz pomocy w regulowaniu płatności, tysiące rodzin i osób indywidualnych walczy każdego dnia o to, by
utrzymać dach nad głową. Wielu rodziców - w tym również niewiele zarabiające
matki będące głównymi żywicielkami rodziny - straciło pracę i żyje obecnie w
ciągłej obawie o utratę domu lub mieszkania. Emerytury wielu posuniętych
wiekiem osób, a wraz z nimi poczucie zabezpieczenia finansowego topnieją na
oczach ich właścicieli. Rzecz tak podstawowa, jak możliwość pozostania we
własnych czterech ścianach, stała się obecnie głównym przedmiotem troski
rodzin o niskich dochodach oraz ludzi starszych.
Katolicka Organizacja Charytatywna opracowała szereg bezpiecznych i niedrogich programów, dzięki którym osobom znajdującym się w największej potrzebie
zapewnia się dach nad głową przy jednoczesnym poszanowaniu ludzkiej godności i nienaruszalnych więzi rodzinnych. Ponad półtora tysiąca starszych osób o
bardzo niskich dochodach mieszka obecnie w należących do Katolickiej Organizacji Charytatywnej siedemnastu budynkach apartamentowych wybudowanych
właśnie z myślą o seniorach. W St. Leo Residence for Veterans (kompleks
mieszkaniowy dla weteranów im. św. Leo) mieszkają bezdomni do niedawna
weterani pracujący teraz nad odbudowaniem swojego życia osobistego i zawodowego; ludzie starsi o kruchym zdrowiu wymagający opieki mają zapewnione
nie tylko mieszkanie, ale również pomoc i troskę w ciepłej atmosferze panującej
wśród tamtejszej społeczności; bezdomni rodzice z dziećmi mogą okresowo
mieszkać w schroniskach Katolickiej Organizacji Charytatywnej, a dzięki programowi odwykowemu dla kobiet wiele matek odzyskuje swoje dzieci. W zeszłym
roku Lake County Self-Sufficiency Program (Program Samowystarczalności
operujący na terenie powiatu Cook) pomógł utrzymać dach nad głową sześciuset siedemdziesięciu ośmiu samotnym rodzicom o niskich dochodach i ich dzieciom, podczas gdy poszukują oni pracy, dokształcają się i dokładają starań,
żeby zapewnić swoim rodzinom bezpieczeństwo i stabilizację. To tylko niektóre
z przykładów świadczących o tym, że Katolicka Organizacja Charytatywna
wiernie wypełnia Chrystusowy nakaz miłości i troski o bliźniego przekazany nam
w Ewangelii (Mt 25, 34-45).
Modlę się, żeby dary Ducha Świętego i przykład Najświętszej Marii Panny, Matki
Kościoła, były inspiracją dla was i waszych bliskich na nadchodzący Dzień Matki
i na każdy następny dzień roku. Niech Bóg, któremu nikt nie dorówna w szczodrobliwości, błogosławi wam za wasze wsparcie dla Katolickiej Organizacji
Charytatywnej Archidiecezji Chicago.
Szczerze oddany w Chrystusie,
Francis Cardinal George, O.M.I.
Arcybiskup Chicago ARCHDIOCESE OF CHICAGO

Miesiąc Maj!

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Pierwszy Piątek
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca.
Zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową o godz. 7:00 wieczorem.

W tradycji polskiej miesiąc
maj jest poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. W
tym miesiącu składamy hołd
Bożej Rodzicielce odmawiając litanię loretańską do Matki Bożej jak też rozważając
tajemnice różańca świętego.
Zwróćmy uwagę by w tym
miesiącu czy to w sposób prywatny czy też przez
udział w nabożeństwie w kościele tej pięknej tradycji stało się zadość i abyśmy potrafili żyć tak
jak żyła Maryja Matka Chrystusa.

Prasa Katolicka
Tak jak w każdą niedzielę tak również i dzisiaj
wychodząc z kościoła można nabyć nowy numer Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Znajdziemy tam bardzo ciekawe artykuły na temat
życia kościoła w Polsce także naszej Archidiecezji. Czytając ten tygodnik a także inne publikacje np.: „Różaniec”, „Anioł stróż”, „W Naszej Rodzinie”, „Sygnały Troski” pogłębiamy naszą wiarę oraz miłość do Boga i Kościoła.
Jest także do wzięcia za darmo gazeta „Katolik” wydawana przez naszą Archidiecezję Chicago.

St. Mary of Czestochowa Parish - Membership Form
Forma Przynależności do Parafii M. B. Częstochowskiej
Forma de Registro a la Parroquia de Nuestra Señora de Czestochowa

CHECK ONE:
New Registration
Change of Address
Moving out of parish
Want Envelopes
ZAZNACZ JEDNO:
Nowo Zarejestrowany
Zmiana Adresu
Wyprowadzka z Parafii
Proszę o Koperty
MARQUE UNO:
Primer Registro
Cambio de Dirección
Cambio de Parroquia
Necesito Sobres

First & Last Name / Imię i Nazwisko / Nombre y Apellido

Address / Adres / Dirección

City / Miasto / Ciudad

Zip Code / Kod Pocztowy / Zona Postal

Phone / Telefon / Teléfono

Please drop Membership Form into the offertory basket or mail to Rectory.
Proszę wrzucić ta formę do koszyka na tacę lub przesłać na Plebanie.
Favor de regresar la Forma Completa en la Canasta
de Ofrendas o mandarla por Correo a la Rectoría.

